
Bem Vindo: 
Welcome

Pão de fermentação longa 
Bread
Manteiga 
Butter
Pâté 
Paté
Presunto de raças portuguesas 
Ham

4,50€

1,80€

2,80€

12,00€

23,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Menu da Lota
Lota Menu

Inclui uma entrada/sopa, um 
prato principal e uma sobremesa 
como sugestão do Chef
Includes a starter/soup, a main 
course and a dessert as suggested by 
the Chef

Consulte o nosso colaborador
Disponível só ao almoço de segunda a 
sexta-feira
Consult our collaborator. Only available 
at lunchtime from Monday to Friday

Sugestão:



Marinados e tártaros:
Marinades and tartars:

Tártaro de atum, manga, 
manjericão, sésamo e coco
Tuna tartar, mango, basil, sesame and
coconut

Ceviche de Peixe, citrinos, mirtilos e 
amêndoa
Fish ceviche, citrus, blueberries and 
almonds

Ceviche de Peixe, leite tigre, milho, 
batata-doce e cebola roxa 
Fish ceviche, tiger milk, corn, sweet 
potato and red onion

Ceviche de Polvo, coco, legumes 
marinados e gengibre
Octopus Ceviche, coconut, marinated 
vegetables and ginger

Mexilhão fresco legumes marinados 
e manjericão
Fresh mussels marinated vegetables 
and basil

Ostra marinada, limão, maçã, 
coentros e vinagrete de limão e soja
Marinated oysters, lemon, apple, 
coriander and lemon and soya 
vinaigrette

18,50€

16,50€

17,50€

17,50€

13,50€

3,90€ un.

Quem partilha,
na esplanada petisca
Who shares, at the esplanade you snack

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Saladas Salads
Camarão, abacaxi, alface e 
tomate assado 
Shrimp, pineapple, lettuce and 
roasted tomato

Atum, abacate, tomate e cebola 
roxa
Tuna, avocado, tomato and red 
onion

Choco, pepino, pimentos e limão
Cuttlefish, cucumber, peppers and 
lemon

Salada de Peixe, ovo e legumes
Fish, egg and vegetable salad

Para acompanhar: To go with
Legumes Vegetables

Batata Assada Roast potato

Salada de Tomate Tomato salad

Salada Verde Green Salad

Salada Mista Mixed Salad

14,90€

16,90€

14,50€

15,50€

16,90€

18,90€

6,80€

4,50€

5,10€

5,10€

5,10€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Há mar e mar, há vir e mariscar
There's sea and sea, there's coming and going

Camarão panado e geleia 
picante de limão
Breaded prawns and spicy lemon 
jelly

Filetes de Polvo fritos com molho 
tártaro e damascos macerados
Fried Octopus Fillets with tartar 
sauce and macerated apricots



O bom pecado da carne…
The good sin of meat

Pica- pau de Lombo de novilho
‘Pica-pau’ steak loin

Bitoque de Novilho
Steak loin with egg, french fry and sauce

…do peixe e não só :of fish and not only
Bitoque de Atum
Steak tuna with egg, french fry and sauce

Pasta, cogumelos, creme couve-flor 
e alho francês assado
Pasta, mushrooms, cauliflower cream 
and roasted leek

Tábua Board
Queijos e enchidos nacionais
Portuguese cheeses and sausages

Pão em boa companhia:
Bread in good company

Hambúrguer da Lota Lota's burger
novilho Angus 180g

Prego de Lombo de Atum em pão 
rústico Tuna loin on bread

Prego de Lombo de Novilho em pão 
rustico Veal loin on bread

Peixe panado em pão brioche com 
maionese japonesa e salada
Fried fish with japanese mayo

Cachorro
Salsicha artesanal e emulsão de 
mostarda e limão
Hot dog with fresh sausage

14,90€

19,50€

19,50€

15,50€

13,20€

11,50€

12,50€

12,50€

13,50€

10,90€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Vai um docinho?
Want a piece of candy?

Creme queimado
de baunilha e coco
Crème brûlée with vanilla and coconut

Mousse de chocolate
com compota de morango e noz 
torrada 
Chocolate mousse with strawberry jam 
and toasted walnut

Tarte de Queijo com compota 
de pera rocha
Cheese Tart with ‘Rocha’ 
pear jam

Gelados Ice cream
Ginja; Pera e fava Tonka; Maçã Verde 
e gengibre; Laranja e maracujá; 
Baunilha;
Morango; Chocolate

Sour cherry; Pear and Tonka bean; 
Green apple and ginger; Orange and
Passion fruit; Vanilla; Strawberry; 
Chocolate

2 bolas
2 scoops

Degustação 4 sabores
4 flavours tasting

4,90€

5,50€

5,00€

5,50€

12,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Peixe 
fish

Lácteos
milk

Sulfitos
sulfites

Gluten
gluten

Ovo
eggs

Crustáceos 
crustacean

Amendoins
peanuts

Frutos casca rija
nuts

Soja
soy

Aipo
celery

Moluscos
shellfish

Sésamo
sesame

Mostarda
mustard

Tremoço
lupin



Marisco Seafood

Gamba da Costa 
coastline shrimp

Camarão Selvagem Listado
wild shrimp listed

Ameijoa
Clam

Mexilhão 
Mussels

Lingueirão 
Razor clams

Canilhas

Berbigão
Cockles

Ostras (2un)
Oyesters

Percebes

Camarão tigre grelhado
Tiger shrimp grilled

Carabineiro médio 
Carabiner médium

Carabineiro grelhado 
Carabiner grilled

Casco de Sapateira
Crab Shell

Marisco do dia 
seafood of the day

Pratão de marisco (2 pessoas)
Seafood plate (2 persons)
Mexilhão, canilha, ostras, casco de 
sapateira e gamba da costa
Mussels, canilhas, oysters, crab shell 
and shrimps

11,50€/100g

20,50€/100g

19,50€/300g

11,20€/300g

17,50€/300g

25,50€/200g

13,90€/300g

5,90€

17,80€/150g

31,25€/300g

38,00€/200g

73,50€/300g

22,50€/200g

Sob consulta

34,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Peixe fresco                      dose      /kg
Peixe do dia 
Consulte o nosso colaborador
Fish of the day 
Consult our collaborator

Linguado 
Flounder

Raia 
Ray

Salmonete 
Red Mullet

Pregado 
Turbot

Espadarte 
Swordfish

Sardinha 
Sardines

Carapaus 
Mackerel

€

€

€

€

€

€

€

€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Na grelha (com molho de manteiga e 
limão e acompanhado com legumes salteados e 
batata):
On the grill (with a butter and lemon sauce 
and accompanied by sautéed vegetables and 
potatoes):

€

€

€

€

€

€

€

€



Bem Vindo: 
Welcome

Pão de fermentação longa 
Bread
Manteiga 
Butter
Pâté 
Paté
Presunto de raças portuguesas 
Ham

4,50€

1,80€

2,80€

12,00€

23,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Menu da Lota
Lota Menu
Inclui uma entrada/sopa, um 
prato principal e uma sobremesa 
como sugestão do Chef
Includes a starter/soup, a main 
course and a dessert as suggested by 
the Chef

Consulte o nosso colaborador
Disponível só ao almoço de segunda a 
sexta-feira
Consult our collaborator. Only available 
at lunchtime from Monday to Friday

Sugestão:

Peixe 
fish

Lácteos
milk

Sulfitos
sulfites

Gluten
gluten

Ovo
eggs

Crustáceos 
crustacean

Amendoins
peanuts

Frutos casca rija
nuts

Soja
soy

Aipo
celery

Moluscos
shellfish

Sésamo
sesame

Mostarda
mustard

Tremoço
lupin



Petiscos a partilhar: snacks to 
be shared

Dadinhos de Tapioca com geleia de 
maça e especiarias
Tapioca sticks with apple jelly
and spices

Rissóis de camarão
Shrimp rissole

Sopa de Peixe, tomate e coentros
Fish, tomato and coriander soup

Crus e marinados
Tártaro de Atum, manga, manjericão, 
sésamo e coco
Tuna tartar, mango, basil, sesame and
coconut

Atum, berbigão, gengibre e cebolinho
Tuna, cockles, ginger and chives

Vieiras, amêndoa torrada e trufa
Scallops, toasted almonds and truffle

Ceviche de Peixe, citrinos, mirtilos e 
amêndoa
Fish ceviche, citrus, blueberries and 
almonds

Ceviche de Polvo, coco, legumes 
marinados e gengibre
Octopus Ceviche, coconut, marinated 
vegetables and ginger

Ceviche de Peixe, leite tigre, milho, 
batata-doce e cebola roxa 
Fish ceviche, tiger milk, corn, sweet 
potato and red onion

Caviar Kaluga premium  10g

8,50€

7,20€

8,10€

18,50€

14,50€

19,50€

16,50€

17,50€

17,50€

26,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Quentes
Camarão panado e geleia 
picante de limão
Breaded prawns and spicy lemon 
jelly

Camarão salteado, creme de 
alho assado e salsa
Sautéed prawns, roasted garlic 
cream and parsley

Choco frito e aioli de coentros
Fried cuttlefish and coriander aioli

Lulas grelhadas e cogumelos
Grilled squid and mushrooms

Filetes de Polvo fritos com 
molho tártaro e damascos 
macerados
Fried Octopus Fillets with tartar 
sauce and macerated apricots

Atum Salteado, orégãos e salsa
Sautéed Tuna, oregano and
parsley

Vieiras Coradas, maracujá e 
cebolinho
Scallops, passion fruit and chives

14,90€

14,90€

14,50€

16,50€

16,90€

13,50€

16,90€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Petiscos a partilhar:



Saladas Salads
Camarão, abacaxi, alface e 
tomate assado 
Shrimp, pineapple, lettuce and 
roasted tomato

Atum, abacate, tomate e cebola 
roxa
Tuna, avocado, tomato and red 
onion

Choco, pepino, pimentos e limão
Cuttlefish, cucumber, peppers and 
lemon

Salada de Peixe, ovo e legumes
Fish, egg and vegetable salad

Entretanto:
Arroz Rice
Peixe da época e camarão
Seasonal fish and prawns

Marisco - Camarão, carabineiros, 
berbigão, lingueirão e sapateira
Seafood - Shrimps, carabiner, 
cockles ,razor clams and crabs

Massada Pasta
Camarão
Shrimps
Peixe da época, berbigão e 
hortelã
Season fish, cockles and mint

Moqueca ‘Moqueca’
Peixe do dia e camarão
Season fish and shrimps

Cataplana ‘Cataplana’
Marisco - Camarão, carabineiros, 
berbigão e lingueirão e sapateira
Seafood – sgrimps, carabiner, 
cockles, razor clams and crabs

14,50€

15,50€

16,90€

18,90€

26,50€

28,50€

21,50€

23,50€

25,50€

32,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Caril de camarão com arroz de caju 
Prawn curry with cashew rice

Filetes de Pescada fritos com 
arroz de coentros e bivalves
Fried Hake fillets with coriander and 
bivalve rice

Açorda de camarão
Prawns ‘Açorda’

Atum batata-doce e molho 
asiático
Sweet potato Tuna and Asian sauce

Polvo no forno, batata-doce e 
emulsão de amêndoa
Octopus, sweet potato and almond 

Lombo de Bacalhau, bimis, batata 
e aioli de pimentos fumados
Codfish fillet, bimis, potatoes and 
smoked peppers aioli

Camarão Tigre grelhado, arroz de 
coentros e creme de camarão e 
limão
Grilled Tiger Prawns, coriander rice 
and prawn and lemon cream

Na Grelha On the Grill
(com molho de manteiga e limão e 
acompanhado com legumes 
salteados e batata)
(with butter and lemon sauce and 
served with sautéed vegetables and 
potatoes

Lulas grelhadas Grilled Squid

Robalo Sea Bass

Dourada Sea Bream

28,50€

23,50€

26,50€

32,00€

32,00€

28,50€

31,25€
/300g

59,50€
/600g

21,50€

19,50€

18,50€
IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.

Entretanto:



Os clássicos bitoques
The classic bitoques

Bitoque de Atum 
Tuna steak with egg, butter cream and
potato

Bitoque de Novilho
Veal steak with egg, butter cream
and potato

Nem tudo o que vem à 
rede é peixe:Not everything 
that comes into the net is fish:

Entrecôte da Lota 250g
Lota’s entrecôte with potato and salad

Bife do Lombo de novilho 250g
Beef tenderloin steak

Bochecha de porco alentejano 
creme de cogumelos, vinagrete de 
cebola roxa e batata frita
Alentejo pork cheek with mushroom 
cream, red onion vinaigrette and fried 
potatoes

Para acompanhar: To go with
Legumes Vegetables

Batata Assada Roast potato

Salada de Tomate Tomato salad

Salada Verde Green Salad

Salada Mista Mixed Salad

19,50€

19,50€

26,50€

29,50€

23,50€

6,80€

4,50€

5,10€

5,10€

5,10€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.



Para acabar em beleza:
Creme queimado de coco e ananás
Crème brûlée with coconut and
pineaple

Pudim de chá verde, pistácio e 
creme de maracujá e gengibre
Green tea pudding, pistachio and 
passion fruit and ginger cream

Mousse de chocolate, compota de 
morango e noz torrada
Chocolate mousse, strawberry jam and 
toasted walnut

Tarte de queijo, compota de Pera 
Rocha
Cheese pie, ‘Rocha’ Pear jam

Bolo de chocolate tépido, sorvete de 
morango e baunilha
Warm chocolate cake, strawberry and 
vanilla ice cream

Toucinho do Céu, amêndoa e 
sorvete de limão
‘Toucinho do céu’, almond and lemon
ice cream

Degustação de sobremesas
Dessert tasting

Fruta da época Seasonal fruit

Fruta Tropical Tropical Fruit

Gelados Artesanais Ice Cream
Ginja; Pera e fava Tonka; Maçã Verde e 
gengibre; Laranja e maracujá; Baunilha;
Morango; Chocolate
Sour cherry; Pear and Tonka bean; Green 
apple and ginger; Orange and Passion fruit; 
Vanilla; Strawberry; Chocolate

2 bolas
2 scoops

Degustação 4 sabores
4 flavours tasting

4,90€

6,90€

5,50€

5,00€

6,90€

6,50€

12,50€

4,75€

7,90€

5,50€

12,50€

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento possui livro de reclamações.
Nenhum produto alimentar ou bebida, incluído o couvert, pode ser cobrado se não
for pedido pelo cliente ou por este utilizado. Se necessitar de informação sobre
alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes de fazer o pedido.


